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IDIOPATHIÁS MENORRHAGIA  Az idiopathiás menorrhagia a 
termékeny korú nôk több mint 5%-át érinti. A szakorvoshoz 
fordulók körében a vérzészavarral kapcsolatos panaszok 
aránya 9-14%. A nôk mintegy harmada tapasztal élete so-
rán erôs menstruációs vérzést. A diagnózist akkor állíthat-
juk fel, ha a vérzés okát nem sikerül meghatározni, a lehet-
séges szervi és funkcionális okokat kizártuk. Meghatározás 
szerint a vérzés szabályosan ismétlôdik, de mennyisége <80 
ml. Az állapot tartós fennállása esetén a beteg vérszegénnyé 
válik, vashiányos anaemia alakul ki a tartós vérveszteség 
miatt. A vérzés zavarja mindennapjaiban, akadályozza élet-
vitelében, romlik az életminôsége. 

KEZELÉSI LEHETÔSÉGEK  Az ismert gyógyszeres kezelések 
mellett (tranexamsav, nemsteroid gyulladásgátlók, fogam-
zásgátló tabletták) a vérzés mennyisége 20-60%-kal, oralis 
pro gesz to gé nek esetén 80%-kal, LNG-IUS mellett 97%-kal 
csökken. A medikált IUS mellett az esetek 20%-ában a vér-
zés elmarad. Hatékonysága megegyezik a méhnyálkahártya 
eltávolításának hatékonyságával. A méheltávolítás végle-
ges megoldás, amely azonban a méh eltávolítása miatt a fer-
ti li tás elvesztésével jár. Mûtétek esetén számolnunk kell a 
beavatkozások szövôdményeivel, melyek súlyosságukban, 
számukban mesze felülmúlják az LNG-IUS mellett je lent-
ke zô mellékhatásokat.

MIRENA® IUS  A T-alakú eszköz szárára applikált poly dime-
thyl silo xane tartályból 20 ug levonorgestrel ürül naponta 
folyamatosan, egyenletes koncentrációt biztosítva a méh 
üregében és a vérben egyaránt. A levonorgestrel állandó, 
alacsony töménységben mutatható ki a vérbôl (0,1 ng/ml). 
Ez nagyságrendekkel kisebb, mint a menorrhagiák keze-
lésében alkalmazott fogamzásgátlók vagy progesztogének 
szérumszintje. Hatására a méh nyálkahártyája elsorvad, el-

vékonyodik. A vérzés mennyisége 6 hónap elteltével 80%-
kal, egy év alatt 97%-kal csökken. Az elsô 6 hónapban gya-
kori a pe csé te lô vérzés. A leggyakoribb mellékhatások: a 
mellek feszülése, fejfájás, hányinger.

KLINIKAI HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATOK  

1. Xiao és munkatársai (2): az LNG-IUS hatását vizsgálták 
idio pathi ás menorrhagiában szenvedô 34 betegnél 3 éven át. 
Az el len ôr zô vizsgálatokat a 6., 12., 24. és a 36. hónapban 
végezték. Követték a vérzés mennyiségének és mintázatának 
változását, mérték a ferritin és haemoglobin szérumszintjét. 
A vérzés mennyisége 124,2 ml-rôl 23,4; 26,4; 2,7; 13,7 ml-
re csökkent, ami megfelel 78,8%; 83,8%, 97,7% és 85,0% 
csökkenésnek. A szérum ferritinszint 21,9 ng/ml-rôl 92,8 
ng/ml-re nôtt a 36. hónapra. A szérum haemoglobinszint 
121,5 g/l-rôl 135,5 g/l-re emelkedett a vizsgálat végére. A 
labor ér té kek ben észlelt változások, mindhárom paraméter 
esetén a kiindulási értékhez viszonyítva szignifikásan vál-
toztak. A szer zôk a medikált intaruterin eszköz gyógyító 
hatását igazolták idiopáthiás menorrhagiák esetén, melyet a 
mûtét alternatívájának tekintenek.  

2. Kriplani és munkatársai (3): a tanulmányban 63 beteget 
vontak be menorrhagia miatt. Mindegyiknek LNG-IUS-t 
helyeztek a méh üregébe. A betegeket 4 éven át követték, 
választ keresve az eszköz hatékonyságára, tolerálhatóságára. 
A betegek gondos válogatása szerint (megnagyobbodott méh, 
endo met rium-hyper pla sia, -atypia, méhtestrák) vizsgálták a 
vérzés mennyiségének változását, a haemoglobinszint vál-
tozását és az endometrium vastagságát. A 63 beteg közül 10-
nek a méhét eltávolították (15,9%). Négy év után 45 beteg 
(71,4%) folytatta a kezelést. A havivérzés mennyiségének 
csökkenése, a heamoglobinszint emelkedése (1,06±1,7 g/dl; 
p = 0,000), a méhnyálkahártya vastagságának csökkenése 
(3,4±3,53 mm; p = 0,0001) 12 hónap alatt szignifikánsan 
változott. A kezelés elôtt észlelt dysmenorrhoea 3 hónap 
alatt a betegek 77,5%-ánál megszûnt. Három hónap alatt a 
betegek 77,7%-ának a panaszai elmúltak, 18 nônél (28,6%) 
alakult ki amenorrhoea. A szerzôk megállapítják, hogy az 
LNG-IUS hatékony, jól elviselhetô az idiopathiás me norr-
ha giá ban szenvedôk kezelésében; a sebészeti kezelés alter-
natívája. 
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KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATOK 

1. Hurskainen és munkatársai (4): a tanulmányba beváloga-
tott 236 beteg közül 119 került az LNG-IUS-csoportba, 117 
a mû té ti csoportba. A tanulmány a betegek életminôségének 
változását és az eljárások költséghatékonyságát hasonlítja 
össze 12 hónap idôtávlatban. Hat hónap elteltével a bete-
gek 82%-a (97), egy év elteltével 68%-a (81) viselte az 
LNG-IUS-t. Egy év elteltével az LNG-IUS-csoportban 24 
méheltávolítást végeztek (20%). A mûtétek után fel lé pô szö-
vôd mé nyek a két csoportban, számukban és arányukban is 
megegyeztek. Az észlelt és ellátást igénylô szövôdmények: 
seb fer tô zés, sebszétválás, kismedencei gyulladás véröm-
lennyel, hashártyagyulladás, mûtét utáni lázas állapot és 
vérzés, bélelzáródás, vizeletelakadás, súlyos alhasi fájdalom, 
hólyag-hüvely sipoly. Egy év elteltével a betegek élet mi nô-
sé gé nek változását (EQ-5D, RAND-36) hasonlították össze, 
s a két csoport között szignifikáns eltérést nem tapasztaltak; 
az életminôség mindegyikben javult.

A költséghatékonyság számításánál figyelembe vették a 
beavatkozások költségein túl a szövôdmények ellátásának 
költségeit, az ellenôrzô vizsgálatok, az utazás, a munkából 
történt kiesés, a hiányzások költségeit és a táppénzes napok 
számát is. A táppénzes napok száma az LNG-IUS-csoport-
ban a 12 hónap alatt 758 nap volt, míg a mûtétes csoport-
ba 2842 nap. Számolva a közvetlen és közvetett járulékos 
költségekkel is, az LNG-IUS-csoport költségei egy év alatt 
(181 988 $) jelentôsen elmaradtak a mûtéti csoport költsé-
gei mellett (494 003 $). Az elsô év végére, a költségek a 
hys ter ecto mián átesett betegek csoportjában 3-szor maga-
sabbak voltak, mint az LNG-IUS-csoportban. Az LNG-IUS-
csoport költségei a felhelyezést követôen nem emelkednek. 
A szerzôk megállapítják: a legmagasabb szintû bizonyíté-
kok támasztják alá, hogy LNG-IUS-kezelés az idiopathiás 
menorrhagiák költséghatékony kezelése.  

2. Hurskainen és munkatársai (5): ötéves utánkövetéses 
vizsgálat. Az elsô év eredményeit a szerzôk a Lancet-ben 
közölték 2001-ben. Öt év elteltével 119 LNG-IUS-csoport-
ba került beteg közül összesen 42% (50 beteg) esett át méh-
eltávolításon, 48% (57 beteg) viselte még ugyanazt vagy 
már másik LNG-IUS-t. Öt év távlatában a költségek tovább-
ra is az LNG-IUS költéséghatékonyságát bizonyították: az 
LNG-IUS költsége/beteg/5 év: 2818 $, míg a méheltávolí-
tás költsége/beteg/5 év: 4660 $. A táppénzes napok száma 
1484 nap szemben 3050 nappal. A betegek életminôségén 
mér he tô változások között a két csoportban szignifikáns kü-
lönbség nem mutatható ki. A szerzôk megállapítják, hogy 
egy év alatt az LNG-IUS-kezelés költségei háromszor, öt év 
alatt kétszer alacsonyabbak, mint a méheltávolításé. A szer-
zôk megjegyzik, hogy az LNG-IUS-terápia bevezetése óta 
Finnországban elvégzett méheltávolítások száma 3 év alatt 
(1998-2001) 13%-kal csökkent.

3. Lähteenmäki és munkatársai (7): nyílt, véletlenbeválasztá-
sos, sok központú tanulmány, a beválogatott betegek száma 
56, életkoruk 33-49 év. Gyógyszeresen nem befolyásolható 
vérzészavar miatt 28 hysterectomiára váró betegnek helyez-
tek fel LNG-IUS-t. Hat hónapon belül 18/28 betegnél az 
LNG-IUS-csoportban (64,3%); 4/28 betegnél az el len ôr zô 
csoportban maradt el a méheltávolítás (14,3%). Az LNG-IUS 
alkalmazásával minden második mûtétet elkerülték. Csök-
kent a vérzés mennyisége és erôssége, javult a betegek élet-
mi nô sé ge. A szerzôk felhívják a figyelmet, hogy az eszköz 
alkalmazásával a betegek továbbra is vállalhatnak gyerme-
ket, ha kívánnak, ennek lehetôségérôl nem kell lemondaniuk. 
Gondos betegválogatással, idôben felhelyezett medikált esz-
közzel még több mûtét kerülhetô el.

MEGÁLLAPÍTÁSOK  A Mirena® IUS kezelés klinikai és költség-
hatékonysága idiopathiás vérzészavarok esetén, placeboval 
összevetett, randomizált tanulmányok alapján bizonyított. A 
kezelési irányelvekben az LNG-IUS alkalmazása a rendel-
kezésre álló bizonyítékok alapján, mint „A” szintû evidencia 
és szakmai ajánlásként szerepel. Napi kezelési költsége ala-
csony. Idio patahiás menorrhagiák kezelésénél elkerülhetô 
az endo met rium ablá ciók, a méheltávolítások jelentôs része 
és a következményes mûtéti szövôdmények. Csökken a táp-
pénzen töltött napok száma. Javul a betegek életminôsége. 
Idio pathiás menorrhagia esetén Mirena® LNG-IUS alkalma-
zásával csökkennek a biztosító költségei is.
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